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Domaravtal vid agilitytävling 
Domare  

Arrangör  

Tävlingsdatum  

Vilka klasser domaren ska döma avgörs i dialog mellan de båda parterna. Domaren bör inte döma fler 

än 200 ekipage/dag.  

ERSÄTTNING 

Arvodet för dömning vid agilitytävling är 5 kr/ lottad start. Ersättningen gäller antalet på startlista i klass 
domare dömer när tävlingen är lottad. Arvodet får inte understiga 650 kr/dag.  
 
Domarens resa ska betalas av arrangören. Om domaren reser med egen bil erhålles milersättning tur 
och retur. Milersättningen utgår i enlighet med Skatteverkets bestämmelser.  
Arrangören ska, om domaren inte kan bo hemma, bekosta domarens boende.  

Domare som reser längre än 20 mil alternativt måste åka före kl. 06.00 har rätt till övernattning natten 

före första tävlingsdagen. 

Domare som avslutar sin dömning senare än 19:00 har rätt till övernattning natten efter sista 

tävlingsdagen.  

Arrangören ska förse domaren med mat, om skatteverkets villkor för traktamente uppfylls ska detta 

användas.  

Domaren är skyldig att uppge korrekta och fullständiga uppgifter till arrangören för att denna ska 

kunna anmäla inkomsten till skatteverket.  

Ersättningen bör betalas ut inom 30 dagar.  

ÖVRIGA VILLKOR  

Senast 14 dagar innan första tävlingsdagen ska arrangören skicka hinderlista, banstorlek, info om 

platsen samt domarschema.  

Under tävlingsdagen bör domaren ha en paus på 30 min var 4:e timme där inga domarrelaterade 

uppdrag utförs, så som dömning, mätning, banbyggnation etc.  

Arrangör och domare förbinder sig i övrigt att följa de bestämmelser som Svenska Agilityklubben 

meddelat. 

UPPSÄGNING AV AVTALET 

Endast av mycket tungt vägande skäl (sjukdom, alltför få anmälda hundar etc.) får domaruppdrag 
annulleras. Detta gäller såväl arrangör som domare. Skulle avtalet annulleras utgår en (1) dags 
arvode á 650 kr till domaren.   
Om det tydligt framgår i avtalet att domaren är bokad som reserv har båda parterna rätt att annullera 

avtalet fram till 30 dagar innan tävlingsdagen. Annulleras avtalet senare än 30 dagar innan 

tävlingsdagen utgår en (1) dags arvode á 650 kr.  

Om tävling tvingas ställa in pga. force major annulleras uppdraget utan rätt till arvode. Dock ska 

domaren ersättas för utlägg som inte går att återfå, exempelvis reseutlägg.  

ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER  

 

 

Avtalet ska upprättas i två likadana exemplar, ett till varje part.  

Signatur arrangör    Signatur domare 
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